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Preâmbulo
A Rede de Bibliotecas de Penafiel, adiante designada por RBP, surge como forma de
reconhecer e potenciar todo um trabalho colaborativo que tem sido desenvolvido no âmbito do
SABE (Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares de Penafiel), permitiu criar parcerias
direcionadas para a rentabilização de recursos humanos, tecnológicos e informacionais e para o
desenvolvimento de ações cooperativas no intuito de elevar o nível educativo e cultural do
Concelho de Penafiel, em prol, sobretudo, do progresso dos níveis de literacia dos cidadãos.
Considerando a necessidade de dar continuidade e desenvolver todo um trabalho
iniciado em 2008, celebra-se o presente Protocolo assinado entre as seguintes entidades, adiante
designadas genericamente como cooperantes:

Câmara Municipal de Penafiel
Agrupamento de Escolas de Paço de Sousa
Agrupamento de Escolas D. António Ferreira Gomes
Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo
Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste
Agrupamento de Escolas do Pinheiro
Escola Secundária de Penafiel nº1

Artigo 1.º - Natureza
A RBP define-se como uma estrutura de cooperação aberta à livre participação das Bibliotecas,
visando o fomento de uma política coordenada de aquisições, a observância de princípios
técnicos biblioteconómicos e informáticos uniformizados, a compatibilização e a troca de
informação bibliográfica, a dinamização do empréstimo inter-bibliotecas, a organização de
atividades de promoção e animação da leitura, a promoção das multiliteracias e a construção e
gestão de um Portal acessível através do respetivo endereço eletrónico.
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Artigo 2.º - Do Objeto
O presente Protocolo define as normas gerais de organização da RBP.

Artigo 3.º - Dos Objetivos
a) Criar e dar continuidade à organização e gestão de projectos de intervenção e cooperação na
área das Bibliotecas;
b) Promover e estreitar a ligação entre os responsáveis da comunidade local, a Câmara
Municipal de Penafiel, a Biblioteca Municipal, escolas e outros parceiros tidos por convenientes
à prossecução dos objetivos comuns neste âmbito;
c) Fomentar a ligação entre-instituições por forma a potencializar recursos através de uma
partilha e cooperação efetivas;
d) Promover a troca de experiências entre os seus membros, no âmbito da organização, gestão,
animação e dinamização de bibliotecas;
e) Criar e garantir a actualização do Portal e do Catálogo Coletivo das Bibliotecas do Concelho
de Penafiel;
f) Fomentar o empréstimo inter-bibliotecas e o desenvolvimento de políticas de aquisições
concertadas que visem a otimização de recursos.

Artigo 4.º - Dos Órgãos de Direção e Gestão
São órgãos de Direção e Gestão da RBP:
a) Assembleia-Geral de Cooperantes (AGC);
b) Equipa Coordenadora (EC).

Artigo 5.º - Das Disposições finais
1. O presente Protocolo entra em vigor à data da sua assinatura.
2. As alterações a este Protocolo devem decorrer de propostas da EC ou da AGC da RBP,
devendo ser sempre sancionadas por este último órgão.
3. A sua validade mantêm-se, salvo denúncia por qualquer uma das partes

Anexos
- Regimento de organização e funcionamento da RBP
-Regulamento de Empréstimo Inter-Bibliotecas;
-Manual de Procedimentos
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Os Cooperantes:

Câmara Municipal de Penafiel
Presidente da Câmara Municipal
……………………………………………………………………………………………………..
Agrupamento de Escolas de Paço de Sousa
Diretor do Agrupamento
…………………………………………………………………………………………………….
Agrupamento de Escolas D. António Ferreira Gomes
Diretor do Agrupamento
……………………………………………………………………………………………………..
Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo
Diretor do Agrupamento
……………………………………………………………………………………………………..
Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste
Diretor do Agrupamento

Agrupamento de Escolas do Pinheiro
Diretor do Agrupamento

Escola Secundária de Penafiel nº1
Diretor da Escola
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